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Opgericht		Teams
2 september 1947		5 seniorenteams
Clubkleuren: Rood/Zwart
Shirt: Rood met zwarte manchet en kraag
Broek: Zwart - Kousen: Rood met zwarte boord
Correspondentieadres
Postbus 50
7921 AA Zuidwolde
Jeugd
VV Zuidwolde, ZZVV, VVAK en DOS ’63 hebben
in 2003 besloten om de jeugd van de verenigingen
samen te laten voetballen. Dit middels de
oprichting van de aparte geleding onder de naam
van thans: Jeugd Voetbal Zuidwolde C1000,
afgekort JVZ-C1000. Alle teams van JVZ-C1000
spelen en trainen op Sportpark Woltingeslag.
De teams dragen een volledig blauw tenue.

Na een onderbreking van 2 seizoenen ligt
er thans weer een nieuwe presentatiegids
VV Zuidwolde bij u op de mat. In de tussenliggende periode heeft VV Zuidwolde
bepaald niet stil gezeten. Sportief gezien
promoveerde het 1e team in het seizoen
2010-2011 naar de 2e klasse. Het verblijf in
de 2e klasse was helaas van korte duur. De
promotie naar de 2e klasse was vooralsnog
net een sprong te ver. De terugkeer naar
3e klasse betekende tevens dat een aantal
spelers dit seizoen vertrokken en op een
hoger niveau (hoofdklasse) trachten hun
niveau te verbeteren. Al een jaar eerder
hadden we afscheid moeten nemen van
Carlos Lopes Macedo (MSC). Dit seizoen
vertrokken ook onze topscorer aller tijden
Marcel Linthorst (meer dan 170 treffers)
en Stefan Liezen naar het Meppeler MSC.
In het hart van de defensie ontstond een
groot gat door het vertrek van de gebroeders Melle en Eelke Nikkels. Dit seizoen is
het dan ook vooral weer het opbouwen
van een nieuw team.
Dat is ook van toepassing op het reserveteam van Zuidwolde. Na een aantal jaren in
de hoofdklasse degradeerde Zuidwolde 2
naar de 2e klasse. VV Zuidwolde blijft echter bepaald niet bij de pakken neerzitten.
De ambitie is in ieder geval om op termijn
een stabiele 2e klasser te worden. Wij denken met de aanwezigheid van de sterke
jeugdtak JVZ, dat die ambitie waargemaakt kan worden. Juist de jeugdtak JVZ
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inspireert ons tot een verdere verbetering
van het voetbal in het algemeen. Om dit
verder te realiseren was het een sterke
wens om op sportpark “Woltingeslag”
kunstgras te krijgen. Na een jarenlange
strijd en veel lobbywerk werd recentelijk door de gemeenteraad van gemeente
De Wolden groen licht gegeven voor het
aanleggen van een kunstgrasveld. Wij zijn
Gemeente De Wolden dankbaar, dat men
dit financiële risico heeft willen nemen en
vooral ook durft te investeren. Voor ons als
voetbalvereniging om dit getoonde lef te
belonen en met onze gehele ziel en zaligheid er iets fraais van te maken op sportpark “Woltingeslag”. Na meer dan 45 jaar
voetballen (er wordt al vanaf 1966 gevoetbald op “Woltingeslag”) zal het sportpark
een behoorlijke metamorfose ondergaan.
Zoals het er nu uitziet zal het hoofdveld
een kunstgrasveld worden. Daarnaast zal
korfbalvereniging ZKC een kunstgrasveld
krijgen op veld 3. Wanneer dit allemaal
gerealiseerd zal gaan worden is nog niet
bekend. Wij hopen in ieder geval dat in
het jaar 2013 hiertoe de schop de grond
in gaat. Het verkrijgen van een kunstgrasveld betekent tevens dat er extra verlichting gaat komen. Zodat er niet alleen meer
trainingsruimte beschikbaar gaat komen,
maar dat er ook in de avonden wedstrijden
gespeeld kunnen worden. Door de aanleg van een kunstgrasveld zijn wij er van
overtuigd dat de kwaliteit van het voetbal
in Zuidwolde een extra impuls zal gaan
krijgen. De jeugdtak JVZ is van eminent
belang voor het voetballen in Zuidwolde.
In deze presentatiegids komt met name de
jeugd cq het bestuur van JVZ expliciet aan
het woord. Daarnaast kunnen en willen we
er ook niet onderuit, dat de wens om tot
één vereniging te komen met zustervereniging ZZVV van groot toekomstig belang is
voor het voetbal in het dorp Zuidwolde.
De recente roep, van met name de Ajeugd van JVZ, om tot één vereniging met
zustervereniging ZZVV te komen wordt al
jaren van harte ondersteund door het bestuur van VV Zuidwolde. In deze presentatiegids gaat ook het dagelijks bestuur van
VV Zuidwolde daarop verder in. Nu er een
kunstgrasveld gaat komen zullen ook de
plannen om tot een vernieuwing van ons
clubhuis/annex voetbalkantine te komen
met voortvarendheid ter hand worden genomen. Kortom: VV Zuidwolde is volop in
beweging. Het bestuur van VV Zuidwolde
wenst allen veel leesplezier met deze presentatiegids en graag zien wij u regelmatig
als bezoeker/speler/speelster op Sportpark “Woltingeslag”.
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HET DAGELIJKS BESTUUR VAN ROOD-ZWART DENKT BLAUW
natuurlijk geen geld uitgeven als mocht blijken dat het sportveld binnen
afzienbare tijd op een geheel andere locatie zal komen. Nu er inmiddels
meer duidelijkheid is over het toekomstplaatje van sportpark “Woltingeslag” zullen de reeds aanwezige plannen voor een nieuw clubhuis opnieuw uit de la worden gehaald.
We realiseren ons echter dat in de nieuwe constructie er mogelijk drie
sportkantines op circa 50 meter van elkaar zullen komen te staan. Wij
betwijfelen of dat wel een goed idee is. Het allermooiste, naar ons idee,
zou één gezamenlijk kantine zijn met VV Zuidwolde, ZZVV, JVZ en mogelijk ook ZKC’19. Vooralsnog lijkt dat echter nog enkele stappen te ver
te zijn. Zeker door de enorm positieve ontwikkeling van JVZ zou het al
mooi zijn als je gezamenlijk met ZZVV tot één voetbalkantine zou kunnen komen. Komend jaar zal meer duidelijkheid komen over de realisering van een nieuwe dan wel één voetbalkantine.

In deze rubriek komt het Dagelijks Bestuur van VV Zuidwolde aan het
woord. Het Dagelijks Bestuur van VV Zuidwolde wordt gevormd door:
Joost Heidekamp - voorzitter
Willem Jansen - secretaris
Dennis Meester - penningmeester
Door allerlei belangrijke ontwikkelingen heeft er een uitgebreid en openhartig interview plaatsgevonden met het dagelijks bestuur, waarin onderstaande thema’s uitgebreid aan de orde zijn gekomen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Toekomst sportpark “Woltingeslag”
Kunstgras
Nieuwe voetbalkantine
Prestatieve toekomst
De verbinding tussen senioren en jeugd
Samenwerking – één vereniging met ZZVV

a. Hoe ziet de toekomst van sportpark “Woltingeslag” er uit?
Blijven we voetballen op Woltingeslag?
Als sportclubs zijn we pachter van de gronden op Sportpark “Woltingeslag”. De gemeente De Wolden is eigenaar van de grond. We zijn dan
ook afhankelijk van de intenties van Gemeente De Wolden. Het is genoegzaam bekend, dat er momenteel diverse zaken – van belang zijnde
voor de sport in het algemeen en het voetballen in Zuidwolde in het
bijzonder – rondom sportpark Woltingeslag in de picture zijn bij de gemeente De Wolden. Allereerst speelt hierin mee, dat de gemeente voor
economische doeleinden belangen heeft/had voor de achterste velden.
Mocht dit zo blijven, dan zal in ieder geval korfbalclub ZKC´19 moeten
verkassen naar een locatie - zo dunkt ons - meer aan de voorkant van
Sportpark Woltingeslag. Ondanks de aanwezigheid van een groot aantal jeugdteams van onze gezamenlijke jeugdtak JVZ hebben we - naar
de normen van de KNVB - samen met zustervereniging ZZVV, één wedstrijdveld te veel. Daarnaast hebben we als gebruikers van de velden
bij “Woltingeslag” bij de gemeente aangegeven een kunstgrasveld te
ambiëren. Daarover later in dit interview meer.
b. Krijgen we kunstgras op Woltingeslag?
Om kunstgras te krijgen zijn we afhankelijk van de gemeente. Circa twee
jaar geleden hebben we (JVZ, VV Zuidwolde en ZZVV) met zijn allen pal
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voor aanvang van een Gemeenteraadsvergadering nadrukkelijk aangegeven dat we heel graag de beschikking zouden willen krijgen over een
kunstgrasveld. Met de aanwezigheid van een kunstgrasveld kan onder
vele weersomstandigheden altijd gespeeld worden en bovendien krijgen we daarmee naar ons idee ook extra veldverlichting op sportpark
“Woltingeslag”. Ook een tekort aan voldoende veldverlichting is een gebrek aan ons overigens fraaie sportpark.
Het is ons bekend, dat de gemeente De Wolden serieus mee wil denken
aan de eventuele totstandkoming van een kunstgrasveld. De gemeente heeft daartoe een onderzoek laten uitvoeren onder de titel “HARD
GRAS”. Inmiddels heeft de gemeenteraad recentelijk – zij het met een
krappe meerderheid der stemmen – besloten in te stemmen met de
realisering van kunstgras op sportpark “Woltingeslag”. Hierdoor zijn in
ieder geval onze gezamenlijke inspanningen van circa twee jaar geleden fantastisch beloond. Naar verwachting zal in het seizoen 2013-2014
gestart worden met de realisering van kunstgras op sportpark “Woltingeslag”. Het hoofdveld zal voorzien worden van een kunstgrasmat
(inclusief veldverlichting). Wel zullen we veld 3 moeten afstaan ten bate
van korfbalvereniging ZKC’19. Veld 3 zal ook voorzien worden van een
korfbalkunstgrasveld (van een ander soort dan een kunstgrasvoetbalveld). Voor zover wij begrepen hebben is dit korfbalkunstgrasveld ook
beschikbaar voor voetbaltrainingsdoeleinden. Bovendien zullen we naar
verwachting ook trainingsgrond (waarschijnlijk parallel aan het Sportlaantje) moeten afstaan voor een clubhuis van ZKC’19.
Hoe één en ander er uiteindelijk komt uit te zien zal het komend jaar
duidelijk worden. Ook zal dan duidelijk worden welk prijskaartje er voor
de voetbalclubs hangt aan het verkrijgen van een kunstgrasveld. We
beseffen dat aan het verkrijgen van een kunstgrasveld veel kosten met
zich meebrengt. Waar wij vooral voor zullen pleiten is dat voetbal een
volkssport is en blijft.
c. Komt er ook een nieuwe voetbalkantine?
Al meerdere jaren is er de wens om een nieuwe voetbalkantine te realiseren. Door de, tot voor kort, genoemde onzekerheden inzake het
al of niet blijven voetballen op de huidige locatie en de realisering van
een kunstgrasveld is er tot op heden nog geen vervolg gegeven aan de
realisering van plannen rondom een nieuwe voetbalkantine. Het bouwen
van een nieuwe voetbalkantine is een kostbare gelegenheid en je gaat

d. Hoe ziet de prestatieve toekomst er voor VV Zuidwolde uit?
Ondanks degradatie naar de 3e klasse en het vertrek van enkele prominente spelers trachten we ons komend seizoen gewoon te handhaven
in de 3e klasse. Op termijn streven wij ernaar om een stabiele 2e klasser
te worden. Dit willen we vooral doen met eigen jeugd. In de afgelopen
periode zijn met name Leon Schoemaker, Mathijs Steenbergen en Steven Berghuis doorgebroken en daar zijn we erg content mee. Daarnaast
biedt onze bakermat JVZ (gezamenlijke jeugdafdeling in Zuidwolde)
veel perspectieven voor de club.
e. Hoe kijkt het DB van VV Zuidwolde tegen de ontwikkeling van het
Jeugdvoetbal (JVZ) aan?
De gezamenlijke jeugdafdeling heeft zijn oorsprong in het jaar 2003. Laten we er niet omheen draaien; JVZ is al jaren een groot succes voor het
voetballen in Zuidwolde. Alle standaardteams spelen op hoofdklasseniveau. Dat is knap en geeft aan dat er veel potentie zit in de voetbaljeugd van Zuidwolde. Afgelopen seizoen speelde de B-jeugd zelfs een
promotiewedstrijd tegen SV Epe voor een plaats in de 4e divisie. Verder
vinden wij het fantastisch dat het dorp Zuidwolde op dit moment naast
3 A-elftallen ook 3 B-junioren-elftallen en een meisjes B-elftal heeft. Het
A1-team staat momenteel fier bovenaan in de hoofdklasse. Mochten zij
kampioen worden dan bereikt JVZ een unicum door te promoveren naar
de landelijke divisieklasse. Dat zou geweldig zijn. JVZ moeten we dan
ook met zijn allen koesteren. VV Zuidwolde zet al vele jaren in op een
gezonde doorstroming van eigen jeugd.
Ons doel is om op termijn structureel een gezonde en stabiele 2e klasser te worden. Met JVZ als ruggengraat zien wij daarin kansen om dat
doel uiteindelijk te bereiken. Wij zijn ook van mening, dat wij als VV
Zuidwolde de jeugd die kansen moeten gaan bieden. Gelet echter op
de spectaculaire ontwikkeling van JVZ zijn wij van mening, dat het dorp
Zuidwolde een 1e klasserschap in zich herbergt. Wij zijn van mening
dat we daar op korte termijn naar toe moeten willen groeien. Mocht
dit laatste gerealiseerd kunnen worden dan hoeven spelers niet echt te
vertrekken naar een andere club. Nu moeten beide verenigingen met
lede ogen zien dat hun talentvolle spelers vertrekken naar hoofdklassers. Bij VV Zuidwolde zijn de afgelopen 2 jaar Carlos Lopes Macedo,
Marcel Linthorst en Stefan Liezen naar MSC Meppel vertrokken. Ook
een andere oud-Zuidwolde-voetballer (en latere “Mister WKE”) Martijn
Doldersum speelt thans bij MSC Meppel. Bij ZZVV is om prestatieve reden Joël Huiskes vertrokken naar HZVV. Het doet nu wel eens pijn aan
de ogen als je al die talenten buiten het dorp Zuidwolde ziet spelen. Het
zou mooi zijn als we gezamenlijk kunnen realiseren om alle talentvolle
spelers voor het dorp Zuidwolde te behouden.

f. 1e–klasserschap voor het dorp Zuidwolde... toe maar! Maar hoe zit
het met het samengaan van VV Zuidwolde en ZZVV?
Al enkele jaren geleden heeft de algemene ledenvergadering van VV
Zuidwolde unaniem akkoord gegeven op het realiseren van één vereniging met ZZVV. Dit is ook in het achterliggende jaar een belangrijk
praatstuk geweest in het overleg met onze zustervereniging ZZVV. Helaas heeft dit tot dusver nog niet geleid tot het samenvoegen van beide
clubs. Dienaangaande waren we tot voor kort uiterst teleurgesteld dat
de ledenvergadering van ZZVV dit verzoek/voorstel heeft verworpen.
Echter met name de A-jeugd (de toekomst van voetbaldorp Zuidwolde)
heeft een nieuwe impuls gegeven aan de mogelijke realisering van één
verenging. De A-jeugd van JVZ heeft naar beide besturen een open
brief gestuurd om tot één vereniging te komen. Zij benadrukten vooral
het gezamenlijke prestatieve belang. Waar wij blij mee zijn en wat wij
ook toejuichen is dat de ledenvergadering van ZZVV zeer recentelijk
een opening heeft geboden om wellicht tot één vereniging te komen.
Wij zullen er alles aan doen om dit te realiseren.
Gelet op de spectaculaire ontwikkeling van JVZ zijn wij van mening dat
het dorp Zuidwolde een 1e-klasserschap in zich herbergt. Wij zien het
haast als onze plicht dat we het dorp Zuidwolde in het algemeen en de
jeugd in het bijzonder dit moeten kunnen bieden. Op een zo hoog mogelijk niveau voetballen, die ambitie moet je gewoon hebben. Nu voetballen de standaard jeugdteams allemaal op hoofdklasseniveau. Zodra
men echter seniorenlid wordt, gaat het jeugd-seniorlid feitelijk twee
klassen lager voetballen. Zowel VV Zuidwolde als ZZVV spelen beiden
op 3e klasseniveau. Het streven naar een 1e-klasserschap is naar onze
mening mede gebaseerd op het gegeven dat we op redelijk korte termijn te maken gaan krijgen met een bevolkingskrimp. In de Wolden zal
dit neerkomen op een krimp van maar liefst 29%. Dit heeft ongetwijfeld
gevolgen voor diverse verenigingen en dus ook voor de voetbalclubs.
Een gevolg van de huidige economische crisis is dat de samenleving en
ook voetbalclubs steeds meer op elkaar aangewezen zijn.
Verder zijn wij van mening dat het dorp Zuidwolde nog meer zou moeten streven naar saamhorigheid. We kunnen dan - los van het voetbal
- ook op andere terreinen meer bereiken. Neem bijvoorbeeld dorpen als
Westerbork (VKW), Dalen, Erica en zie waar deze voetbalteams spelen.
Maar zie ook anderszins waar eenheid zo al toe kan leiden. Door eenheid
in een plaats als Westerbork worden allerlei zaken georganiseerd. Zie
bijvoorbeeld de “Drentse Rijwielvierdaagse”. Hoogeveen haakte daarbij
als startlocatie af en vervolgens nam Westerbork deze attractie onmiddellijk over, gevolgd door een publicitaire stunt middels het ludiek jatten
van “de Hulde van de Fiets van Nulde”. Juist dit soort zaken komen tot
stand door eenheid en samenwerken. Wat zou het mooi zijn als we een
dergelijke, landelijk grote attractie zouden binnenhalen. Projecteer je dat
terug op onze club(s) dan zou je kunnen denken aan het gezamenlijk
meewerken aan de “Bikkelloop”. Waar je ook komt in Nederland, in de
hardloopwereld en specifieker nog in de atletiekwereld, heb je het over
het dorp Zuidwolde, dan praat men vooral over de “Bikkelloop”. Een
prachtige “krachtnaam” voor een mooi evenement en hardlopen wordt
massaal door vele Nederlanders beoefend. Zowel de Rijwiel Vierdaagse
als de Bikkelloop passen uitstekend bij het lommerrijke Zuidwolde en
sportpark “Woltingeslag” zou een ideale start- en vertreklocatie kunnen
zijn. Zoiets kan echter alleen tot stand komen wanneer we met zijn allen
de schouders er onder zetten, waarbij alle inwoners van Zuidwolde zich
vooral “Zuudwoldiger” voelen.
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5. Volgend jaar viert JVZ het 10 jarig bestaan. Wat is er veranderd in
die tijd?
Bert: Duidelijk waarneembaar is dat het niveau van de teams de afgelopen jaren is toegenomen. Dit is mede te danken aan de kwaliteit van
de jeugdopleiding bij JVZ. Alle standaardteams spelen op dit moment
in de hoofdklasse. De jeugd is heel erg aan elkaar gewend geraakt en
“rood” of “geel” is geen issue meer. JVZ is een ”kindje” wat volwassen
is geworden. Gita: Wat leuk is om te melden is dat de feestcommissie
druk bezig met de organisatie van het feestprogramma rondom “10 jaar
JVZ”. Zoals het er nu naar uitziet (wijzigingen voorbehouden) vinden de
festiviteiten plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2013. Speciaal voor
“10 jaar JVZ” is een logo ontworpen door Robert de Vries uit Alteveer.

10 jaar JVZ & 10 vragen aan JVZ
JVZ verdient een dikke 10
In 2013 bestaat JVZ alweer 10 jaar. Reden genoeg om Jeugdvoetbal Zuidwolde eens in het
zonnetje te zetten. Dat doen we aan de hand van een tiental vragen die we aan de voorzitter
Bert Kruit en Gita Lopulisa, coördinator PR & communicatie, voorleggen.
1. Hoe gaat het met JVZ?
Gita: Sinds de oprichting in 2003 is JVZ sportief erg gegroeid en daarnaast staat er een redelijk strakke organisatie. Momenteel heeft JVZ 382
jeugdleden, 335 jongens en 47 meisjes. Er zijn 30 teams waarvan drie
meisjesteams. Voor de training en begeleiding staan wekelijks ruim 70
vrijwilligers (coördinatoren, trainers en leiders) klaar. Ook hebben wij
meerdere gediplomeerde jeugdtrainers. Deze mensen hebben als gezamenlijk doel het jeugdvoetbal in Zuidwolde naar een hoger plan te tillen.
Elk jaar zijn er wel weer een paar kampioenselftallen.
2. Wat doen jullie om de jeugd bij de vereniging te krijgen en daarna
ook te behouden?
Bert: Het beleid is erop gericht dat prestatie en plezier hand in hand
gaan. Streven is om voor alle leeftijdscategorieën en alle teams het niveau van de spelers structureel te verhogen en wel zodanig dat we met
alle standaardelftallen op hoofdklasseniveau spelen. Daarnaast willen
wij ieder jeugdlid vanaf de E-junioren twee keer per week training aanbieden en ervoor zorgen dat ze in een competitie spelen die bij hun
niveau past.
Gita: In het voor- en in het najaar wordt voor vier en vijfjarigen kaboutervoetbal georganiseerd. Dit gebeurt zowel in de zaal als buiten en de
belangstelling hiervoor is groot. Daarnaast hebben we afgelopen juni
een vriendinnendag georganiseerd, waarbij meisjes die geen lid zijn van
de vereniging kennis kunnen maken met meisjesvoetbal. Dit jaar zijn we
hiermee gestart en ditbleek een succes. Voor de bestaande leden worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een 4-tegen-4-toernooi,
JVZ Rabobank Voetbalacademie, bezoek betaald voetbalorganisatie (FC Zwolle), Keepersclinic, activiteit tijdens Oranje-avond (dit jaar
weer winkelwagentje schieten i.s.m. C1000 Termeulen) en de jaarlijkse
snertactie. Verder is het belangrijk om leden goed op de hoogte houden
wat er gebeurt binnen de vereniging. Dit doen we via de site, e-mail en
Facebook. Dit vergroot de betrokkenheid van de leden bij de club.
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3. Er spelen 47 meisjes bij JVZ en er zijn 3 meisjesteams. Hoe ziet de
toekomst eruit voor meisjesvoetbal bij Zuidwolde?
Bert: We hebben een meisjes D-, C- & B-elftal. In principe voetballen de
meiden samen met de jongens tot en met de D-junioren, maar het is toegestaan dat meisjes in de C of B junioren nog samenspelen met jongens.
Leuke voorbeelden hiervan zijn Leonie Jabben en Amber Tjeerdsma, zij
spelen in respectievelijk de C1 en B1. Ik verwacht dat het meidenvoetbal
een steeds grotere plek zal krijgen binnen onze vereniging.
4. Hoe belangrijk is het zaalvoetbal in de winterperiode?
Bert: Wij vinden het belangrijk dat de jeugd zoveel mogelijk blijft sporten, ook in de wintermaanden. In beweging blijven is altijd goed, mede
om de binding met de vereniging te houden. De E- & F-junioren spelen
en trainen in de winterperiode in de zaal. De oudere teams blijven op het
veld trainen in verband met een tekort aan beschikbare zalen. Ook voor
D-, E- en F-junioren worden zaalcompetities georganiseerd samen met
de omliggende verenigingen.

6. In hoeverre speelt het mee dat een jeugdlid lid is van ZZVV of Zuidwolde? Merk je dit binnen de vereniging of juist niet?
Bert: JVZ is een vereniging op zichzelf en de kinderen maken daar onderdeel van uit. Het maakt dus niet uit bij welke moedervereniging een
lid is aangesloten. Wat dat betreft kunnen volwassenen hier soms een
voorbeeld aan nemen. Wanneer de spelers naar de senioren gaan, gaan
ze in principe naar de vereniging waar ze lid van zijn. Dit kan dus VV
Zuidwolde of ZZVV zijn. Beide verenigingen profiteren van de goede
jeugdopleiding van JVZ.

7. Voor elke vereniging is het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers
zijn. Hoe gaat dit bij JVZ?
Bert: We kunnen elke week weer rekenen op ruim 70 vrijwilligers. Dit
is een mix van ouders en senioren, die het leuk vinden om wat voor de
jeugd te doen. Er is een vaste kern van vrijwilligers, die al meerdere jaren
leider, trainer of een andere functie bekleden binnen de vereniging en
een groep die het leuk vindt om een aantal jaren leider te zijn van het
team van hun dochter of zoon. Jaarlijks dienen zich zo weer nieuwe
leiders aan voor de allerjongsten. Over het algemeen gaat dit erg goed,
alleen zouden we graag wat meer vrijwilligers willen hebben voor de
zaterdagmorgen. Dan is het namelijk zeer druk op de voetbalvelden en
wat extra leiding zou dan welkom zijn. Tevens zou het goed zijn wanneer
meer senioren zich zouden melden voor een taak binnen JVZ. Ook de
oudste jeugd is zeer behulpzaam bij het geven van trainingen en assisteren bij wedstrijden. Alle vrijwilligers zijn voor ons even belangrijk, toch
wil ik nog graag even de rol van Ab van ’t Zand vermelden. Ab is helaas
vorig jaar overleden, maar was altijd een drijvende kracht binnen JVZ en
was ook een van de mede-oprichters van JVZ. De vereniging is hem wat
dat betreft heel veel dank verschuldigd.
8. Hoe wordt JVZ gefinancierd?
Gita: Dit doen we door het vinden van sponsoren, het houden van clubacties en natuurlijk door de jaarlijkse bijdrage van VV Zuidwolde en
ZZVV. We kunnen ons echt gelukkig prijzen met onze sponsoren C1000
Termeulen, Bouwbedrijf Reins, Jansen & Meester, De Gier Bloemen, Rovecom, Vrienden van JVZ, Zakenclub Plein Zuid en de Rabobank. Zonder hen hadden we niet de middelen gehad om onze vereniging zo professioneel op te zetten.
Daarnaast is het belangrijk om ook zelf inkomsten te genereren. Zo
heeft het Marius Tonckensfonds een bedrag toegekend aan JVZ voor
de aanschaf van ballen voor het Kaboutervoetbal. Verder is er in januari
een jaarlijkse snertactie en zijn we onlangs gestart met de landelijke
Grote Clubactie, waaraan ook JVZ zal deelnemen. Leden van JVZ gaan
loten verkopen, waarvan 80% van de opbrengst naar de clubkas gaat.
9. Wat missen jullie/waar is behoefte aan?
Gita: Ondanks dat we zeer tevreden zijn over hoe het nu loopt, zouden
we wel graag weer een damesteam willen hebben waar meisjes na hun
18e terecht kunnen. Dit valt dan onder de vlag van JVZ en heeft als voordeel dat de meisjes kunnen doorstromen naar de senioren ongeacht of
ze nu lid zijn van VV Zuidwolde of ZZVV.
Bert: Verder hebben we behoefte aan een kunstgrasveld, zodat we onder alle weersomstandigheden op een goed veld kunnen trainen. Gedurende de wintermaanden wordt het trainingsveld dusdanig veel slechter
dat het moeilijk is om nog een goede training te geven. Het onderwerp
staat nu op de agenda van de gemeenteraad van de Wolden. Laten we
hopen dat hier binnenkort positief over wordt besloten (inmiddels is het
plan voor kunstgras goedgekeurd - red.).
10. Is er nog iets wat jullie verder kwijt willen?
JVZ is trots op oud-JVZ-speler Wouter Marinus. Onlangs heeft Wouter
een contract getekend bij SC Heerenveen en is hij met het Nederlands
elftal onder 17 Europees kampioen geworden (waar hij sinds zijn 13e
voetbalt). Voor vele JVZ-spelers van nu is Wouter een groot voorbeeld.
Wouter Marinus: “Ik heb vanaf m’n 4e eerst bij VV Zuidwolde gevoetbald, daarna tot m’n 11e bij JVZ. M’n trainers bij JVZ waren Gerrit Nijland
en Richard Rijstenberg. Mijn mooiste herinnering was in de D1, toen we
ongeslagen kampioen werden en ik topscoorder werd met 113 doelpunten! In dat jaar werd ik ook gescout door SC Heerenveen! De belangrijkste tip voor de JVZ-spelers is: heb plezier! Dat zeggen de meeste
mensen, maar dat is echt het belangrijkste. En je moet er altijd in blijven
geloven en de droom hebben om profvoetballer te worden natuurlijk”.
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De voetbalvisie van Geert Oosterloo
In het seizoen 2012-2013 heeft de trainersstaf bij VV ZUIDWOLDE een
forse gedaantewisseling ondergaan. De achterliggende 4 jaren was
Henk Spijkerman hoofdcoach en werd hij in die 3 seizoenen geassisteerd door (Lange) Jan Spijkerman en 1 seizoen door Sander Bruins.
Een mooie en boeiende periode, die in het seizoen 2010-2011 succesvol
werd afgesloten met promotie naar de 2e klasse. Helaas heeft het verblijf in de 2e klasse slechts één jaar geduurd. Zuidwolde speelt vanaf
dit jaar weer in de 3e klasse. Daarnaast werd na afgelopen seizoen ook
afscheid genomen van de trainers Henri Reinders (Zuidwolde 2) en Vincent Pruntel (Zuidwolde 3).
De Technische Commissie heeft zich in het afgelopen seizoen ontfermd
over de invulling van de nieuwe trainersstaf is daarin goed geslaagd.
Als hoofdcoach voor de A-selectie is Geert Oosterloo aangesteld en
hij wordt geassisteerd door Gert Vosseberg (inmiddels gestopt - red.).
Trainer van de B-selectie is Henri Vogelzang.

De antecedenten van de nieuwe technische staf van VV Zuidwolde
Geert Oosterloo (er is inmiddels verlengd met Geert - red.)
Geert Oosterloo is 54 jaar en heeft 3 kinderen. Hij heeft een eigen bedrijf
in Wijster. “Ik ben mijn voetbalcarrière begonnen bij Wijster en later heb
ik vele jaren gespeeld bij VKW te Wersterbork. Na het actief voetballen
ben ik verder gegaan als trainer. Mijn trainerscarrière ziet er tot nu toe
als volgt uit”:
Trainer
VKW:

2000 -2001
2001- 2002
2002-2003

3e klasse
2e klasse
1e klasse

Kampioenschap
Kampioenschap

Trainer
okt/nov.2003
2e klasse
Roden:
2004-2005
3e klasse
			
2005-2006
3e klasse
			
2006-2007
3e klasse

7 weken interimtrainer
3e plaats en finale
nacompetitie
gedeelde 1e plaats en
finale nacompetitie
Kampioenschap

Trainer
2007-2008
3e klasse
TWEDO:			
2008-2009
3e klasse
2009-2010
3e klasse

gedeelde 1e plaats en
Finale nacompetitie
2e plaats
9e plaats

In het seizoen 2010-2011 heb ik de opleiding Coach Trainer 1 succesvolg
gevolgd en stage gelopen bij de Technische staf van FC Zwolle. Mijn
ambities zijn: topamateurniveau trainen

Gert Vosseberg (inmiddels is Gert gestopt - red.)
Gert Vosseberg is 44 jaar en begon zijn voetbalcarrière bij de jeugd van
MSC Meppel. Zijn voetbalcarrière voerde hem langs diverse verenigingen, waaronder bij het Grote-Geertstadion van WKE-Emmen. Na zijn
actieve voetbalcarrière ging hij het trainersvak in. Schematisch ziet zijn
voetbal- en trainerscarrire er als volgt uit:
1976 - 1985
1985 - 1987

Jeugd MSC
Jeugdplan Nederland FC Zwolle
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1987 - 1995		
1995 - 1997
		
1997 - 2002		
2002 - 2004
		
2004 - 2007
2007 - 2009
		
2009 - 2010		
		
		
2010 - 2012 		
2012 - heden

MSC
WKE (Onder trainerschap
van Chris v.d. Weide)
Steenwijk
Opleiding TC3 in combinatie met 		
trainerschap bij Alcides 3
Sabbatical periode
Trainer B-junioren MSC
(Hoofdklasse)
Trainer A-junioren Wolvega A1
(samen met Teun Dikken)
Promotie naar de Hoofdklasse
Trainer Steenwijkerwold 2
Assistenttrainer VV Zuidwolde 1

Met de aanstelling van de nieuwe trainersstaf is ook gekozen voor een
nieuwe werkwijze. Er is nu sprake van een A-selectie (25 spelers) en
daarnaast is er een B-selectie. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen was menigeen direct al getuige van de nieuwe werkwijze van de
huidige trainersstaf. We zagen grote groepen trainen waarbij vooral
plezier in het spelletje voorop stond. Een goede reden voor de PRcommissie om eens met de nieuwe trainersstaf en dan met name met
hoofdcoach Geert Oosterloo eens om tafel te gaan zitten over het hoe,
wat en waarom van deze nieuwe trainingswijze.
Waarom werken met een grote groep?
Bij hoofdcoach Geert Oosterloo staat vooral algehele betrokkenheid
hoog in het vaandel. “Dat kun je het beste bereiken door met een grote
groep te werken. Dan voelt een ieder zich betrokken bij de selectie. We
werken in principe met een groep van 25 spelers, waarbij 15 à 16 spelers
min of meer het hart van het 1e team vormen. Door met een groep van
25 spelers te werken en te trainen willen we er vooral naar toe werken
dat iedereen naar een zo hoog mogelijk niveau kan toegroeien. Verder
staat vooral plezier in het spel voorop en willen we teamgeest kweken.
Het leren ‘Bokkie voor elkaar te staan’ en het vooral ‘samen doen’”, aldus
de nieuwe hoofdtrainer.

Als 5-jarige ben ik begonnen met voetballen bij SV Dedemsvaart en in
1983 heb ik de overstap gemaakt naar SCD ‘83. Van mijn 13e tot 16e heb
ik bij Jeugdplan Nederland afdeling Oost gespeeld (‘onder 13’ tot ‘onder
16’) waarbij we met ‘onder 16’ kampioen van Nederland zijn geworden.
Uit dat jeugdplan zijn er diverse spelers (waaronder ik) uitgenodigd om
bij jeugd van FC Zwolle te komen voetballen. Ik heb onder andere in de
A1 van FC Zwolle gespeeld onder de leiding van Theo de Jong.

Wat zijn de voetbalintenties van Geert Oosterloo?
We willen toewerken naar aanvallend en verzorgd voetbal. Opbouwend
voetbal van achteruit. Hierbij kijken we vooral naar welke type spelers
er zijn en welk speltype het beste past bij het team. In vergelijking met
voorgaand seizoen zijn er nogal behoorlijke spelersmutaties geweest.
De huidige groep is vooral jong en er zit dus nog veel rek in. De voetbalintenties van trainer en voormalig aanvaller Geert Oosterloo zijn verder
vooral aanvallend voetbal en spelen op de helft van de tegenstander,
waarbij natuurlijk altijd gekeken moet worden wat je achterlaat.

Daarna ben ik terug gegaan naar SCD ‘83 waar ik 3 seizoenen in het 1e
heb gespeeld. Vervolgens nog 2 seizoenen bij hoofdklasser VV Hoogeveen, een jaar bij hoofdklasser HZVV Hoogeveen en hierna terug gekeerd op het oude nest bij SCD ‘83 /SV Dedemsvaart waar ik uiteindelijk
door een blessure moest stoppen. Na het behalen van mijn TC3 diploma
zag mijn loopbaan er als volgt uit:
- 3 seizoenen:
trainer/coach/voetballer - 1e SC Balkburg
- 2 seizoenen:
jeugdtrainer - B1 SCD ‘83 Dedemsvaart
- 1 seizoen:
jeugdtrainer - A1 SCD ‘83 Dedemsvaart
- 1 seizoen:
Combinatiefunctie - technisch begeleider senioren
en 1e selectie van SCD ‘83, keepertrainer en trainer
‘onder 21’ van JVC Dedemsvaart (jeugdspelers
en senioren van SCD ‘83 en SV Dedemsvaart)

Hoe wil Geert Oosterloo zijn voetbalintenties bewerkstelligen?
“Vooral veel communiceren”. Wij (de PR-commissie) hebben de afgelopen periode tijdens trainingen en op het wedstrijdveld een aardig beeld
gekregen van het gedachtegoed van Geert Oosterloo. Opvallend daarbij is de manier van communiceren. Het moet vooral vanuit de groep zelf
komen. “Wij willen er vooral naar toewerken, dat de spelers de wedstrijd
leren lezen en wij willen er naartoe werken dat de groep zelf met oplossingen komt. Iedere dinsdag bij aanvang van de training kijken we terug
naar de wedstrijd en laten we dit vooral vanuit de groep zelf komen. Om
een opening in het teamproces te krijgen, prikkelen we dit wel eens met
het expliciet benoemen van iets wat op wedstrijdveld gebeurde”. De
bedoeling van dit alles is om open te communiceren, waarbij iedereen
zich bewust wordt dat hij vanuit het team beschermd wordt. Het gaat

Henri Vogelzang (er is inmiddels verlengd met Henri - red.)

daarnaast ook om het omgaan met kritiek. Kritiek is nooit persoonlijk
bedoeld, maar is uitsluitend een zakelijk voetballende kritiek”.
Toewerken naar leiderschapskwaliteiten
Met deze manier van communiceren willen we bij het hele team toewerken naar het meer durven nemen van eigen verantwoordelijkheid
en het tonen van lef en bravoure. Uiteindelijk willen we ieder individu
sterker maken in het ontwikkelen van zijn eigen leiderschapskwaliteiten.
Momenteel zitten we nog midden in een groepsproces van het beter
willen worden. Dit kost de nodige tijd en daarom hebben we vooral veel
geduld nodig. We moeten maar aan het spreekwoord denken: “Keulen
en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd”.
Wat zijn de korte en lange termijn doelen?
Momenteel speelt het team nog te veel reactievoetbal. Uiteindelijk (op
langere termijn) willen we toewerken naar initiatiefrijk actievoetbal (dit
is ook het voetbal dat van oudsher het VV Zuidwolde kenmerkt - red.).
Op de korte termijn willen we strijden om de prijzen, waarbij er twee
belangerijke pijlers zijn: Plezier hebben in het spelletje en daarnaast de
beleving van ‘winnen doe je samen winnen maar ook verliezen’.
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Alle VV Zuidwolde sponsors/supporters op een rijtje
Zanting Verhuur
www.zantingverhuur.nl

Stucadoorsbedrijf Zwiep
www.stukadoorsbedrijfzwiep.nl

Keukenspeciaalzaak Uniek
www.keukencentrumuniek.nl

!Pet
www.petonline.nl

Mela Media
www.melamedia.nl

Middag Milieu Advies
www.middag-advies.nl

De Wolden
Financiele Dienstverlening
www.wolden.nl

Rabobank Zuidwest Drenthe
www.rabobank.nl

Inbev Nederland N.V
www.inbev.nl

Installatiebedrijf Nijboer
www.nijboer.nu

Juwelier Dekker
www.juwelierdekker.nl

GBO A. Oosting
Installatiebedrijf

Straalbedrijf van´t Hoge

Printjob
www.printjob.nl

Sporthalkantine Maria

Lexis Notarissen
www.lexisnotarissen.nl

Spoelder & Spijkerman
belastingadvieskantoor
www.spoelderak.nl

Slagerij Bouwman
www.bouwman.gildeslager.nl

Bouwbedrijf Muller
www.bouwbedrijfmuller.nl

Wanbon Design & Onderhoud
www.wanbon.nl

SV De Geel Zwarten
www.zzvv.nl

Kaashandel Oosting

Univé Reest AA en Linde
www.unive.nl

´t Web Opleidingen
www.tweb.nl

AA Dekker Accountant
Administratiekantoor
www.aadekker.nl

Van Gansewinkel Nederland BV
www.vangansewinkel.com

Heidbuurt Woningstoffering

Sinds jaar en dag
onze hoofdsponsor:

www.buning.nl
Onze kledingsponsoren
en certificaathouders

Boekhandel en Drukkerij
Spijkerman
www.degroenepost.nl

Autobedrijf Hartgers
www.autohartgers.nl

Duiveman Installatietechniek
Groencentrum Zuidwolde
www.uwhovenier.nl
Bakkerij Drost
Café Zalencentrum Den Kaat
www.den-kaat.nl

HRM Real Estate
www.hrmrealstate.nl

Garage
de Lange

Plus Van Tongeren
www.plusmarkt.nl

K&D
www.kloosterbv.nl
Bruin Café ’t Achterhuus
www.achterhuus.com

A&H Catering
www.ahcatering.nl

Schoemaker
Evenementen Verzorging

Roelofs Wegenbouw
www.roelofswegenbouw.nl
Bloemenhandel De Gier

Kantoor Jansen
www.kantoorjansen.nl

C1000 Termeulen
www.c1000.nl

Autobedrijf Wemmenhove
www.wemmenhoveautos.nl
Bruins Precisiemetaal
www.bruins-tooling.nl

Gebr. Haar
Schildersbedrijf Westerbeek
www.westerbeek-schilders.nl
Muziekhandel Klein
www.muziekhandel.net
De Bandenbeurs
www.bandenbeurs-pekel.nl

Schildersbedrijf Gruppen
Loonbedrijf T. de Gorter
www.loonbedrijfdegorter.nl
Bouwbedrijf Van Egten BV
www.vanegten.bouwgarantlid.nl

Zuidema Groep
www.zuidema-groep.nl

Henk Dekker Mode
www.henkdekkermode.nl

Dusseldorp Hoogeveen BV
www.dusseldorpbmw.nl

Het Clubhuis / Sport-Inn
wondersloffen.nl
www.het-clubhuis.nl

Zinger Telecom
www.zingertelecom.nl
De Jong & Laan
Accountants
www.jonglaan.nl
Hageca Lichtreclame
www.hageca.nl
Evert Gruppen
Autobedrijf Heuvelman
www.autobedrijf-heuvelman.nl
Compleet In Beeld
www.compleetinbeeld.nl

Bouwbedrijf van Breukelen

van Genne Schoenen

Graveerbedrijf Gradabo

Benjamins & Steenbergen
www.benjamins-steenbergen.nl

Tentenverhuur Benjamins
www.tentenverhuurbenjamins.nl

Brink Accountants
www.brinkaccountants.nl

Schildersbedrijf Rodermond
www.rodermondcorte.nl
Stucadoorsbedrijf Snijder

Garagebedrijf Kloeze
www.kloezezuidwolde.nl

Partyservice Steenbergen
www.partyservicesteenbergen.nl

Huta Bouw
www.hutabouw.nl

Supportersvereniging
VV Zuidwolde

Concordia Meppel
www.nvconcordia.nl

Tegelzetbedrijf H. Boer
Tegelzetbedrijf R. Dekker

Kloeze Rijwielen
www.kloeze-rijwielen.nl
Python BV
www.python.nl
Engeldot
www.engeldot.nl
Transportbedrijf Kreuze
Tweewielercentrum
Gerrit van der Sleen
www.gerritvandersleen.nl
van Elburg Bronboringen
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Bouwbedrijf Reins
www.reins.nl

Marco Optiek
www.marco-optiek.nl

Houthandel Bunskoek

Bruinsma HIFI
www.bruinsmahifi.nl
Cafetaria/Eethuis
Het Busstation

Vercon Vrielink
Verkeersopleidingen
www.vercon.nl

Plus Automatisering
www.plusautomatisering.nl

Café/Cafetaria de Falieberg

Chinees Restaurant
Tong Fang
www.chineeszuidwolde.nl
Verschoma BV
www.verschoma.nl
Zanting Recycling
www.zantingrecycling.nl
Rietdekkersbedrijf
Zantingh
Café Restaurant Zuiderhof
www.cafezuiderhof.nl
Klussenbedrijf R. Drenthen

AA Drink
www.aa-drink.com
Autopoetsbedrijf Zuidwolde
www.autopoetsbedrijf
zuidwolde.nl

Wolthers Jagersma Advocaten
www.wolthersjagersma.nl
OrigineelCadeau.nl
www.origineelcadeau.nl
Tapijt-en Slaap Toko
www.tokohoogeveen.nl

Bergsma Groothandel
www.groothandelbergsma.nl
Zwiers Wonen
www.bertzwiersstoffering.nl
DeNa Consultancy
www.denaconsultancy.nl
André Flinkert Service
www.andreflinkert.nl
Gebr. Middelveld BV
www.middelveld.nl
Grillroom Yusuf
www.grillroomyusuf.nl
J2L Bouw en Advies
www.j2l.nl
Jari Techniek
www.jaritechniek.nl
Kip Beveiligingstechniek
www.kipbeveiliging.nl

Wilt u ook
sponsor
worden?
Neem dan contact
op met onze
sponsorcommissie.
Zij lichten graag alle
mogelijkheden toe.
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Zuidwolde 1
hoofdsponsor: buning wegenbouw b.v.
Achterste rij:
Erwin Linthorst, Ruben Kroezen, Jerry Dekker, Hans van der Vegt, Bart-Jan Schinkel, Frank Middelveld, Robin Tiggelaar, Jan Jabben
(assistent-scheidsrechter), Jan Remmelts (leider), Henk van den Berg (verzorger)
Middelste rij:
Joost Heidekamp (voorzitter), Jaap Zoer (leider), Geert Oosterloo, (hoofdcoach), Henri Spijkerman (keepertrainer),
Gerald Kreuze, Koert Bouman, Robin Steenbergen, Nico Both, Frans Capellen, Robin van Goor, Martijn van Meurs,
Henri Vogelzang (coach B-selectie), Egbert Buning
Voorste rij:
Mathijs Steenbergen, Bas Hempen, Steven Berghuis, Leon Schoemaker, Richard Kolk, Mark van de Beld,
Erwin de Lange, Gerben Reinders, Jos Nijboer en Gert Vosseberg (assitent-trainer)
Op deze foto ontbreken: Jelmer Timmer (doelman), Terry van de Belt en Peter Nijboer

Altijd actueel:
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Zuidwolde 2
shirtsponsor: Drukkerij D. Spijkerman

Zuidwolde 4
shirtsponsor: Henk Dekker Mode

Achterste rij:
Jan Remmelts (bestuur VV Zuidwolde),
Pascal Bunskoek (leider), Henri Reinders,
Jerry Dekker, Remon Baas, Bart Jan Schinkel,
Mark Tiggelaar, Frank Middelveld,
Henri Vogelzang (trainer),
mevr. en dhr. Spijkerman

Achterste rij:
Henk Dekker, Jan Remmelts (bestuur
VV Zuidwolde), Klaas Kuiper (leider), Sjaak
Pronk, Dennis Dalmollen, Rik Gruppen,
Koop Steenbergen, Dennis Meester,
Jan Spijkerman, Gert Zinger (leider)
Voorste rij:
Jacco Krikken, Gerben Kreuze, André Jurriëns,
Jarno de Vries, Jan Nieborg, Sander Nijboer,
Andres Jansen, Barry Scholten

Voorste rij:
Robert de Vries, Ruben Kroezen,
Robin Steenbergen, Richard Kolk, Justin de Vries,
Tim Reinders, Robin van Goor.

Speelschema:
Datum
Tijd
27 jan. 		
3 feb. 		
10 feb.
10.00
17 feb. 		
24 feb. 		
3 mrt.
11.00
10 mrt.
10.30
17 mrt.
11.00

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
DWINGELOO
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
ZUIDWOLDE
GOMOS
DIO OOSTERWOLDE
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
OLYPHIA

Speelschema:
Datum
Tijd
24 mrt 		
31 mrt.
14.00
7 apr.
10.00
14 apr
10.00
21 apr. 		
28 apr
11.00
5 mei
10.00
vanaf 9 mei.

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
INHAAL/BEKER
SREENWIJKERWOLD
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
FC ASSEN
RUINEN
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
RODEN
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
BEILEN
NACOMPETITIE

Zuidwolde 3
shirtsponsor: hrm real estate

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE
TRINITAS
ZUIDWOLDE
PESSE
ZUIDWOLDE
OLDEMARKT
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
THOR
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
GIETHOORN
INHAAL/BEKER

Datum
Tijd
7 apr.
10.00
14 apr.
10.30
21-apr.
10.30
28-apr 		
5-mei 		
12-mei
10.30
19-mei
10.00
26-mei 		

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
HAVELTE
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
RUINEN
DE BLESSE
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
ZUIDWOLDE
TRINITAS
ZANDHUIZEN
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER

Middelste rij:
Jan Remmelts (bestuur VV Zuidwolde),
Kelvin Krikken, Stefan Mul, Herjan Dekker,
Jeroen Plag, Adrian Idzi, Erik Nijhuis (leider)
Voorste rij:
Jeroen Kleine, Remco Hempen, Erwin Fieten,
Mark Krikken, Hans van de Beld

Voorste rij:
Sander Nijboer, Tom Pepers, Richard Kolk,
Niels Oosten, Jan Hoogeveen.

Speelschema:
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Datum
Tijd
7 apr.
10.00
14 apr
10.00
21 apr.
10.00
28 apr. 		
5 mei 		
12 mei
10.00
19 mei
10.00
26 mei 		

Achterste rij:
Rob Benning, Mark Palmers, Martin van de Sterre,
Patrick Vogelzang

Middelste rij:
Jan Remmelts (bestuur VV Zuidwolde),
Willem Jansen (leider), Stefan Riedeman,
Michiel Vrielink, Dennis Dalmollen,
Ronald van Lubek, Arnout Zanting,
Jan Spijkerman (scheidsrechter),
Hemmo Tiggelaar

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE
OLD FORWARD
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
VKW
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
HOOGEVEEN
RUINEN
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
ZUIDWOLDE
EMMELOORD

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
DIEVER/WAPSE
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
ZUIDWOLDE
IJHORST
ALCIDES
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
OLDEHOLTPADE
INHAAL/BEKER
DWINGELOO
ZUIDWOLDE

Zuidwolde 5 (FC Echten)
shirtsponsor: Hotel Restaurant
Café Steakhouse “Boschzicht”

Achterste rij:
Henk Wiechers, Jimmi Huberts, Thom Broens,
Arno Reinders, Henri Reinders

Datum
Tijd
10 feb.
11.00
17 feb. 		
24 feb. 		
3 mrt.
10.00
10 mrt.
11.00
17 mrt.
10.00
24 mrt. 		
31 mrt.
11.00

Datum
Tijd
10 feb.
10.00
17 feb. 		
24 feb. 		
3 mrt.
10.00
10 mrt.
10.30
17 mrt.
10.00
24 mrt. 		
31 mrt.
14.00

Speelschema:
Datum
Tijd
7 apr.
10.30
14 apr.
11.00
21 apr.
10.30
28 apr. 		
5 mei 		
12 mei
11.00
19 mei
12.00
26 mei 		

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
HAVELTE
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
KRAGGENBURG
ALCIDES
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
ZUIDWOLDE
VENO
STEENWIJKERWOLD
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER

Datum
Tijd
10 feb.
10.30
17 feb. 		
24 feb. 		
3 mrt.
10.30
10 mrt.
10.30
17 mrt.
10.00
24 mrt. 		
31 mrt.
10.30

Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE
SJO WIJC
INHAAL/BEKER
INHAAL/BEKER
MSC
ZUIDWOLDE
ZUIDWOLDE
UFFELTE
BEW
ZUIDWOLDE
INHAAL/BEKER
ZUIDWOLDE
RUINERWOLD
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Geen kleine lettertjes bij deze actie.
Wilt u meer weten? Vraag ons dan
gerust naar de voorwaarden.

Logo’s & huisstijlen
Websites & -shops
Drukwerk

Ontwerp & advies
Campagnes
Autobelettering

Nijverheidsweg 4a | 7921 JJ | Zuidwolde | tel.: 0528 261 434 | www.melamedia.nl | info@melamedia.nl

